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1. Overlopen vorig verslag: 

 Probleem bij versturen van het verslag en wordt verschoven naar de volgende 
dorpsraad van maart. 

 
2. Rio-project Nieuwkerken-Waas 

 Wekelijks op donderdag vindt een werfvergadering plaats. Een half uurtje voor de 
werfvergadering is geserveerd voor overleg en communicatie met de dorpsraad. 
Vragen aangaande de werken kunnen derhalve steeds via de dorpsraad doorgespeeld 
worden. 

 Op de alternatieve wegen hebben de zijbermen het hard te verduren. Op héél wat 
plaatsen zijn deze afgereden en is er nood aan versteviging. 

 De werken hebben ondertussen twee weken vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan 
is de gebrekkige interne communicatie bij Belgacom, die ertoe geleid heeft dat door 
Belgacom een aantal voorafgaande werken te laat werden opgeleverd. 

 Het gewijzigd traject en de gewijzigde frequentie (op een aantal plaatsen) van de 
lijnbussen is onvoldoende gecommuniceerd, onvoldoende kenbaar gemaakt. 
Momenteel is enkel de bushalte ter hoogte van het Torenhof weggevallen. 

 
3. Verslaggeving raden 
 
3.1 Deelculturele raad: 
 Enquête om deelculturele raad in zijn huidige vorm te behouden of anderzijds te laten 

opgaan, te laten onderbrengen in de dorpsraad. 
 
3.2 Sportraad: 
 De Schepen van Sport heeft op de vorige sportraad een toelichting gegeven aangaande de 

plannen op sportgebied voor het jaar 2006. Aan de sportterreinen in de Meesterstraat zal 
ondermeer een omheining voorzien worden aan de achterzijde van de parking. 

 De Stad Sint-Niklaas geeft aan verenigingen de mogelijkheid om te assisteren bij de 
diverse manifestaties (bijv. tappen op de Sterfeesten). Hiervoor krijgen de verenigingen 
een financiële tegemoetkoming. Info kan verkregen worden via de dienst communicatie. 

 Zwembad: werken zijn op schema. Opening blijft voorzien in september 2006. 
 100-jarig bestaan van het BOIC: het is de bedoeling om voor deze gelegenheid in elke 

gemeente een olympische straat op te zetten. 
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3.3 Stramien: 
 Project omtrent het in kaart brengen van de lichtvervuiling: een eerste inventarisatie is 

voorzien in het gebied tussen het Ster en de Westakkers. Doelstelling is om op basis van 
deze beperkte inventarisatie in groep de werkwijze te evalueren en te standaardiseren. Dit 
alvorens over te gaan tot een uitgebreide inventarisatie van de lichtvervuiling in onze 
streek. 

 
4. Varia 
 Vraag van de dorpsraad van Belsele om te komen tot meer samenwerking tussen de 

verschillende dorpsraden. Deze vraag werd positief onthaald, maar het was om praktische 
redenen niet mogelijk om op deze eerste uitnodiging in te gaan. 

 De dorpsraad van Sinaai heeft een uitnodiging gestuurd om de voorstelling van het 
‘Memorandum’ naar aanleiding van de volgende legislatuur bij te wonen.  

 Wegenwerken op de N70 tussen Jagersdreef en Kwakkelhoekstraat bevinden zich 
momenteel in een ontwerpfase. Deze werken kaderen in de problematiek van de dancings 
gelegen langsheen de N70. Er is de vraag vanuit de directe omgeving om eerder prioriteit 
te geven aan het kruispunt ter hoogte van het Ster. Wordt vervolgd. 

 Een inwoner heeft gemeld dat zijn fiets drie keer in rij werd gestolen aan het station van 
Nieuwkerken. Hierbij werd een stevig slot gewoon doorgeknipt. Vermoedelijk zijn er 
meerdere gevallen van fietsdiefstal, maar laten de getroffenen dikwijls na om dit te 
melden, vermits de kans op terugvinden héél miniem is. De vraag werd gesteld of er geen 
mogelijkheid is om te werken via fietsboxen die door meerdere gebruikers gedeeld 
kunnen worden en een veilige opbergplaats voor de fiets garanderen. Vraag of de Stad 
Sint-Niklaas een dergelijk initiatief wil ondersteunen en uitwerken. 
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5. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 & NIEUWKERKEN-WAAS 

5.1 Politie & Brandweer 

Rol en beschikbaarheid van de wijkagent:  
De wijkagent is momenteel enkel aanwezig in het gemeentehuis op donderdagvoormiddag. 
Een grotere bereikbaarheid is gewenst. Dit zou kunnen via GSM of andere communicatie-
middelen die het mogelijk maken de wijkagent op te roepen wanneer zijn aanwezigheid op 
het gemeentehuis gewenst is.  
Tevens is een grotere zichtbaarheid van de wijkagent in het dagelijks straatbeeld gewenst (o.a. 
aan de schoolpoorten) en wordt verwacht dat de wijkagent op zijn minst reageert op zichtbare 
overtredingen, ook wanneer deze niet kaderen binnen zijn specifieke opdracht (bijv. controle 
vrachtverkeer in de Nieuwkerkenstraat).  
De wijkagent moet maximaal betrokken zijn bij de activiteiten in zijn wijk en een actieve rol 
spelen bij wijk-specifieke probleemsituaties (bijv. de lokale verkeersproblematiek, fiets-
diefstallen station) en moet hieraan de nodige tijd en prioriteit kunnen geven. 
 

5.2 Verkeer & Wegenwerken 

Een aantal straten zijn dringend aan heraanleg en herinrichting toe: 

 Uilestraat: de nood aan herinrichting is reeds op meerdere dorpsraden aan bod 
gekomen. Er is dringend nood aan een volwaardige riolering en aan fietspaden; 

 Zonnestraat, Godsschalkstraat & Vrouweneekhoekstraat: nood aan herinrichting en 
aan fietspaden; 

 Vossekotstraat: dringend nood aan veilige fietspaden. 

 
Verkeersveiligheid: 

 Vijfstraten: de doorgang ter hoogte van Vijf Straten wordt massaal door de fietsende 
schoolgaande jeugd gebruikt en is op zijn minst fietsonvriendelijk. De huidige 
infrastructuur eist op geen enkele manier een plaats voor de fietser op en geeft op geen 
enkele wijze aan dat fietsers deel uitmaken van de drukke verkeerssituatie. Enkel de 
uitgebreide aanwezigheid van de fietsers zelf maant automobilisten aan tot een 
aangepast rijgedrag.  

 Peperstaat & Gijselstraat: fiets-suggestiestroken kunnen in deze straten nabij de vrije 
en stedelijke basisschool de aanwezigheid van de fietser meer accentueren en 
automobilisten wijzen op hun aanwezigheid en een aangepast rijgedrag. 

 

5.3 Groen, Milieu & Huisvuil 

Onderhoud wegels: 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verbindingswegels en dorpswegels. 

 Verbindingswegels: dit zijn druk gebruikte wegels door fietsers en voetgangers en 
dienen daarom op een duurzame wijze verhard te zijn (bijv. met klinkers). De wegel 
Turkyen-Wallenhof is een dergelijke wegel waar nood is aan een duurzame 
verharding. 

 Dorpswegels: veelal authentieke wegels met een sterk landelijk karakter. Dit landelijk 
karakter dient behouden te worden vandaar eerder verharding met dolomieten of 
vergelijkbare materialen, eerder dan met klinkers. 
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De onderhoudsfrequentie van de wegels dient zeker behouden te worden. Het systematisch 
grondig aanpakken van twee wegels per jaar moet zeker doorgaan. 
 
Verfraaiingswerken: 
Hoek Drielindenstraat en Steenbeekstraat verfraaien door aanplanting van een aantal struiken 
& bomen. Aanplantingen van streekgebonden bosgoed langsheen wegen en wegels kunnen 
een meerwaarde creëren op het vlak van natuurbehoud en herstel van het typische landschap. 
 
Natuurbehoud: 

In Nieuwkerken zijn nog een aantal typische waardevolle landschapselementen terug te 
vinden: de bolle akkers (o.a. ter hoogte van de Mulderstraat), de bomenrijen van 
Canadapopulieren langsheen landbouwpercelen en een aantal vlasrootputten. Deze typische 
landschapselementen verdwijnen meer en meer en het behoud en herstel ervan dient 
maximaal gestimuleerd te worden door: 

 Bij infrastructuurwerken de aanplanting van deze typische landschapselementen 
maximaal te voorzien, waar mogelijk; 

 De nog aanwezige landschapselementen te bewaren door beheersovereenkomsten met 
de plaatselijke landbouwers aan te gaan; 

 Bij ingrepen in de ruimtelijke structuur, zoals ruilverkavelingen, het behoud en herstel 
van waardevolle landschapselementen een rol van betekenis te laten spelen. 

 
Onderhoud grachten: 
 De slibfractie niet langsheen de grachten laten liggen, maar afvoeren en verwerken, zeker 

de vervuilde slibfracties. 
 Verbeterde kwaliteit van het oppervlaktewater nastreven door een concreet beleid. 

Ondermeer door het aanleggen van gescheiden rioleringen en door zuivering van de 
afvalwaterfractie. 
 

Huisvuil: 
 De huidige vuilniszakken passen niet op de standaard toestellen voor vuilniszakken 

(onvoldoende breed) en de kwaliteit van de sluiting laat dikwijls te wensen over. De 
kwaliteit van de vuilniszakken kan beter. 

 Het verwijderen van zwerfvuil dient meer aan bod te komen. De problematiek moet op 
de agenda van de stad komen en aangepakt worden. 

 De wekelijkse frequentie van afvalophaling moet beter gegarandeerd worden.  
 

5.4 Bouwen & Wonen 

Behoud van het nog aanwezige waardevol erfgoed maximaal nastreven. Een voorbeeld 
hiervan is het behoud van de voorgevel van het concierge-gebouw bij de vernieuwing van de 
Stedelijke Basisschool. 
 
 
 


